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Број: 1001/3
Датум: 04. 07. 2017. године
У складу са захтевима Стандарда 1 Правилника о стандардима за самовредновање и
оцењивање квалитета високошколских установа Националног Савета за високо образовање
(„Службени гласник РС“ , број 106/2006 од 24.1.2006. године), Стратегије обезбеђења
квалитета Педагошког факултета у Врању (одлука Савета број 896/3 од 14.07.2016), а на
предлог Одбора за квалитет, Наставно-научно веће Педагошког факултета у Врању, на
седници одржаној 04. 07. 2017. године, усвојило је

МЕРЕ И СУБЈЕКТЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ВРАЊУ

МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
Педагошки факултет у Врању дефинише следеће мере обезбеђења, контроле, праћења
и унапређења квалитета у свим областима рада:
1. Преиспитује

организациону

структуру

управљања

квалитетом

са

јасно

дефинисаим надлежностима тела и одговорних лица задужених за реализацију послова
везаних за квалитет. Обезбеђује да у свим телима задуженим за квалитет буду укључени и
студенти у оквиру којих ће имати активну улогу;
2. Успоставља стална тела за праћење и контролу квалитета која имају задатак да
стално прате и контролишу квалитет у свим областима рада и најмање једном годишње
подносе извештај Наставно-научном већу факултета;
3. Периодично преиспитује и унапређује Стратегију обезбеђења квалитета. Савет
Педагошког факултета у Врању је усвојио Стратегију обезбеђења квалитета 16.03.2011.
године, а на основу Одлуке Декан факултета о преиспитивању и унапређењу Стратегије,
Савет факултета је 14. 07. 2016. године усвојио унапређену Стратегију обезбеђења квалитета;

4. Доноси нове правне акте из области квалитета, којима се унапређује квалитет у
одређеним областима, и допуњава и мења постојеће правне акте ради усаглашавања са новим
верзијама Стратегије обезбеђења квалитета или измењеним Стандардима за акредитацију у
високом образовању.
5. Обезбеђује утврђивање стандарда и поступака за обезбеђење квалитета рада у
свим областима на Факултету, као и да они буду доступни јавности;
6. Обезбеђује континуирано унапређење студијских програма, освремењавањем
садржаја наставе, редефинисањем исхода учења, подизањем квалитета при упису студената,
праћењем потреба и захтева тржишта;
7. Обезбеђује усклађивање студијских програма са другим сродним установама у
земљи и иностранству ради мобилности студената;
8. Обезбеђује континуирано праћење и унапређење квалитета наставних активности
и реализације Планова извођења наставе на појединачним предметима; При праћењу се
обавезно узима у обзир мишљење студената о квалитету наставног процеса које се добија
анкетирањем студената на крају сваког семестра;
9. Контролише квалитет уџбеника и предузима мере за отклањање недостатака;
Обезбеђује да се поштује Правилник о уџбеницима Педагошког факултета у Врању и
Правилник о издавачкој делатности Педагошког факултета у Врању чиме обезбеђује да се
поштује квалитет научне и стручне литературе чији је издавач Факултет. Обезбеђује да
публикације чији је Факултет издавач буду доступне у библиотеци Факултета у
одговарајућем броју; Обезбеђује да библиотека располаже и квалитетним уџбеницима
других истородних високошколских установа;
10. Обезбеђује објективност и јавност оцењивања везано за предиспитне обавезе и
завршни испит; Одговарајућим правилницима дефинише се доследно праћење и оцењивање
знања и способности студената на предиспитним обавезама, како је дефинисано у
Спецификацијама предмета и Плановима извођења наставе, при чему се вреднују све
прописане активности у складу са исходима учења на сваком предмету;
11. Периодично прати начин спровођења испита на појединим предметима свих
студијских програма факултета и упоређује садржаје дефинисане обавезне литературе и
садржаје који се проверавају на испиту;
12. Применом мера за обезбеђење квалитета и сталном контролом, факултет
обезбеђује услове за постизање повећања ефикасности студирања;
13. Ради подизања стандарда наставе и студијског истраживачког рада Факултет
улаже у развој научно-истраживачког рада набавком одговарајуће опреме, осавремењавањем
информационо-комуникационе технологије и аудио-визуелне опреме;

14. Обезбеђује наставницима и сарадницима одговарајућу едукацију из области
методологије, психологије и педагогије, вештине комуникације и руковања информационим
технологијама
15. Обезбеђује финансијска средства за унапређење квалитета ресурса: просторних,
кадровских, организационих, материјалних и техничких;
16. Продубљује научну сарадњу са установама са којима Факултет има потписане
уговоре о сарадњи кроз заједничке пројекте и боравке наших наставника и сарадника у тим
установама;
17. Финансира, према могућностима, студијске боравке наставника и сарадника, као и
студената из средстава Факултета намењених за ту сврху;
18. Поштује прописане критеријуме за избор наставника и сарадника који су
усклађени са препорукама Националног савета за високо образовање Републике Србије;
19. Успоставља сталну сарадњу са послодавцима и дипломираним студентима у циљу
добијања повратне информације о квалитету студијских програма и стечених компетенција
које су дипломирани студенти стекли завршетком студија;
20. Обезбеђује унапређење квалитета управљања;
21. Обезбеђује унапређење квалитета ненаставних активности свих стручних служби
Факултета и помоћно-техничког особља, кроз поштовање стандарда и процедура рада;
22. Обезбеђује кадрове и инфраструктуру за прикупљање и обраду података од
значаја за анализу и оцену квалитета и степена успешности у остваривању постављених
циљева и задатака;
23. Прикупља информације о квалитету у свим областима, од стране студената,
наставног и ненаставног особља, послодаваца и јавног мњења; У складу са резултатима
извештајима о вредновању квалитета организује расправе у оквиру различитих субјеката за
обезбеђење квалитета Факултета, а након тога утврђује превентивне и корективне мере у
циљу отклањања уочених недостатака;
24. Обезбеђује учешће студената у свим телима задуженим за квалитет и њихову
активну улогу у дефинисању свих докумената којима се обезбеђује квалитет факултета и
његових студијских програма, као и услове за анкетирање студената о питањима из свих
области које се проверавају у процесу самовредновања;
25. Спроводи самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма и
установе, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање у интервалима
од највише од три године и његове резултате чини доступним јавности;
26. Стално промовише и изграђује културу квалитета и обезбеђује стручно
усавршавање особља које активно учествује у овим процесима и едукацију свих запослених;

27. Обезбеђује правовремену припрему за Спољашњу проверу квалитета, у складу са
стандардима Националног савета за високо образовање и Акредитација факултета и
студијских програма, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање у
Законом прописаном року.

СУБЈЕКТИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
У циљу спровођења Стратегије, мера, планова и других докумената, процеса и
активности везаних за квалитет, Факултет дефинише следеће субјекте који ће те задатке
реализовати:
1. Одбор за квалитет
Одбор за квалитет представља тело које перманентно ради на праћењу и унапређењу
квалитета, на прикупљању података за процес самовредновања и спровођење тог процеса.
Састав и надлежности одбора, начин избора његових чланова као и начин рада, регулисани
су оштим актом Факултета. Одбор за квалитет врши процес самовредновања сваке три
године и извештај о самовредновању са оценом квалитета и предложеним мерама за
побољшање рада подноси Наставно-научном већу Факултета. Одбор предлаже стандарде,
мере и поступке за обезбеђење квалитета у складу са стандардима Националног савета за
високо образовање, као и мере за уклањање уочених слабости. Одбор за квалитет подноси
годишњи извештај о свом раду Наставно-научном већу Факултета
2. Наставници и сарадници
У праћење, контролу, обезбеђење и унапређење укључени су сви наставници и
сарадници, било појединачно радом на својим наставним предметима, било преко чланства и
рада у појединим стручним органима или органима управљања Факултета.
3. Центар за унапређење квалитета
Факултет планира формирање Центра за унапређење квалитета, који ће објединити
рад свих тела, која се баве квалитетом на Факултету. Центар за унапређење квалитета ће
почети са радом након усвајања Статута Факултета, након доношења одлуке од стране
Декана и након конституисања. До тада ће све активности у вези квалитета рада Факутета
спроводити Одбор за квалитет.
3.1 Комисија за праћење и унапређење студирања
Комисија за праћење и унапређење студирања прати, анализира и доноси предлоге за
унапређење студијских програма, наставног процеса, побољшања успешности и ефикасности

студирања, библиотечких послова и послова стручних служби.
3.2 Комисија за односе са студентима
Комисија за односе са студентима спроводи студентско вредновање квалитета
студијских програма, наставног процеса, предагошког рада наставника и сарадника,
квалитета уџбеника и других библиотечких ресурса, информатичких ресурса, простора и
опреме, као и рада стручних служби факултета.
4. Наставно-научно веће Факултета
Наставно-научно веће је стручни орган Факултета одговоран за многе аспекте
квалитета рада на Факултету, а посебно за квалитет студијских програма, квалитет
наставника и сарадника и квалитет научно-истраживачког рада. Структура и функционисање
Наставно-научног већа и његове надлежности одређени су Статутом Факултета. У погледу
обезбеђења квалитета рада Наставно-научно веће разматра извештаје о самовредновању,
извештаје које подноси Одбор за квалитет, предлоге мера за побољшање квалитета,
стандарде и поступке за обезбеђење квалитета.
Ово Веће је надлежно за разматрање и предлагање студијских програма основних,
мастер, специјалистичких и докторских студија. Одговорно је за квалитет завршних радова
на мастер академским студијама и квалитет докторских дисертација. Састав и надлежности
Већа одређени су Статутом Факултета.
5. Изборно веће Факултета
Изборно веће Факултета је надлежно за избор у наставничка звања: доцента,
ванредног професора и редовног професора и звања сарадника и асистената. У складу са
тим Изборно веће има веома значајну улогу за обезбеђење квалитета, пре свега наставног
особља, а онда с тим у вези и за наставни процес и све што је повезано са њим.
Надлежности, структура и начин рада Изборног већа одређени су Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Нишу и Статутом Факултета.
6. Орган управљања и орган пословођења
Савет Факултета и Декан Факултета у процесу обезбеђења квалитета надлежни су
за обезбеђење потребних услова за несметано одвијање наставе, научно-истраживачког
рада и других активности, као и за поступање по предлозима и препорукама субјеката
који су задужени за обезбеђење квалитета рада Факултета, посебно Одбора за квалитет.
7. Студенти и Студентски парламент
Сваки студент уписан на основне академске, мастер академске и докторске

академске студије дужан је да путем интерактивног учешћа у настави и добрим успехом
на студијама допринесе обезбеђењу квалитета рада Факултета. Обезбеђењу квалитета
студенти доприносе и преко Студентског парламента, преко својих представника у
органима Факултета унапређујући наставни процес и све друге делатности на Факултету.
Непосредним учешћем у оцењивању рада наставника студенти остварују битан допринос
обезбеђењу квалитета наставног процеса. Студентски парламент преко својих
представника учествује у процесу самовредновања Факултета, разматра питања у вези са
оценом квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности,
подстицањем научно-истраживачког рада.
8. Ненаставно особље
Сви запослени у службама, као и помоћно-техничко особље Факултета треба да се
старају да својим залагањем и квалитетним обављањем посла, а посебно односом према
студентима, допринесу обезбеђењу квалитета и ефикасности студирања, бољим
условима за наставни и научни рад наставника сарадника и студената. Представници
ненаставног особља су чланови Одбора за квалитет, Комисије за праћење и унапређење
студирања и Комисије за односе са студентима.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Мере ступају на снагу даном доношења.
Мере и субјекти биће објављени на сајту Факултета.

Председник Наставно-научног већа
Проф. др Сунчица Денић Михаиловић, ср.

